
 OBEC   ČEĽADINCE  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Návrh 

  
VZN č. ..... / 2022 

   

Obce ČEĽADINCE 
 

o  výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,  

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,  

o  výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, o výške príspevku 

na úhradu režijných nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva  z .... zasadnutia OZ č. ........ dňa ........................... 

VZN vyvesené na úradnej tabuli  obce od ……………….…….  do  ............................................. 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce  od ..18.07.2022...  do  ............................................. 

Dátum lehoty na pripomienkovanie  návrhu VZN od 18.07.2022  do  ....05.08.2022 ..................... 

Účinnosť  VZN od ....... 01.09.2022 ....... 



N á v r h    

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N E H O 

N A R I A D E N I E 

OBCE    ČEĽADINCE 

 
 

Obec Čeľadince v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a  § 28 ods. 5,  § 114 ods. 6 a  § 140 ods. 9, 

10 a 13   zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  (ďalej zákon) a na základe Finančných pásiem nákladov na nákup 

potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevku zástupcu dieťaťa a žiaka vo 

výške nákladov na nákup potravín (ďalej len „finančné pásma“)  Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky (ďalej len „ministerstvo“)  

 

v y d á v a 
 

VZN č. …… / 2022 

   
o  výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,  

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,  

o  výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  na nákup potravín a   

o výške príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni  

a o podmienkach úhrady v školskej jedálni 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa  v Materskej 

škole,  Čeľadince č. 125 (ďalej len „materská škola“), výšku príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosti Školského klubu detí  (ďalej len „ŠKD“) pri Základnej 

škole, Čeľadince č. 125 (ďalej len „základná škola“), výšku príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na nákup potravín a   výšku príspevku na úhradu režijných nákladov 

v Školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou,  Čeľadince č. 125 (ďalej len 

„školská jedáleň“) a  podmienky úhrady v školskej jedálni. 

2. Za pobyt dieťaťa v materskej škole  prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou  uvedenou v § 2 ods. 1 písm. a). 

3. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD pri základnej škole prispieva 

zákonný zástupca žiaka mesačne sumou uvedenou v § 2 ods. 2 písm. a). 

4. Školská jedáleň  poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov na 

nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín 

podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a za 

úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.  

5. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa 

vekových kategórií stravníkov určuje ministerstvo vo finančných pásmach. Konkrétna 

výška príspevku na nákup potravín na jedno jedlo a výška príspevku na režijné náklady je 

určená zriaďovateľom v § 2 ods.3 písm. a). 

 



 

§ 2 

Podmienky a výška príspevkov 

 

1.  Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej  škole: 

a)   Podľa § 28 ods. 5  zákona Obecné zastupiteľstvo v Čeľadinciach určuje výšku  príspevku 

      za pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 10,00 EUR za jedno dieťa. 

b) Príspevok  za pobyt dieťaťa v materskej škole sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného 

 kalendárneho mesiaca. 

c) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, 

  I.   ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

 II.   ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom,  

       že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi, 

                  III.  ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

d) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, 

  I.   ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe  

       nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov  

       preukázateľným spôsobom, 

II.   ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola 

       prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými 

       závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú  

      časť určeného príspevku. 

       

2. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD pri 

       základnej škole:  

a) Podľa § 114 ods. 6  zákona Obecné zastupiteľstvo v Čeľadinciach určuje výšku 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD pri základnej škole vo výške 

6,00 EUR za jedno dieťa. 

b) Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

c) Obec Čeľadince, ako zriaďovateľ ŠKD pri základnej škole  môže v súlade s § 114 ods. 7 

rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku uvedeného v v § 2 ods. 2. písm. a) tohto 

VZN, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 

osobitného predpisu. 

 

3.  Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových 

kategórií stravníkov a na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni:  

a) Podľa § 140 ods. 9, 10  a 13 zákona a na základe finančných pásiem ministerstva Obecné 

zastupiteľstvo v Čeľadinciach určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov: 

        

 
Materská škola (denné) 

(stravníci od 2-6 rokov) 

3.pásmo 

Desiata 

EUR 

Obed 

EUR 

Olovrant 

EUR 

Spolu 

EUR 

0,38 0,90 0,26 1,54 

       
Základná škola 

(stravníci od 6-11 rokov) 

3.pásmo 

Obed 

EUR 

Spolu 

EUR 

1,21 1,21 

       

 



 
Dospelí 

 

3.pásmo 

Obed 

EUR 

Režijné 

náklady 

EUR 

Spolu 

EUR 

1,41 1,70 3,11 

 

 
Cudzí stravníci 

 

 

3.pásmo 

Obed 

EUR 

Režijné 

náklady 

EUR 

Spolu 

EUR 

1,41 1,70 3,11 

 

b) ba)  Každý stravník z radov detí a žiakov bude prispievať na režijné náklady         

           vo  výške 0,30 €/obed, ktoré sa mu pripočítajú k výslednej sume za poskytnutú stravu.    

           Zamestnancom školy režijné náklady hradí zamestnávateľ.    

    bb) Od platenie režijných nákladov je oslobodený zákonný zástupca každého stravníka  

           z radov detí a žiakov, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku  

           k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu a ktorých príjem je najviac vo  

           výške životného minima. 

      c)  Podmienky úhrady príspevku: 

          ca)  príspevok vo výške nákladov na nákup  potravín a príspevok na úhradu režijných  

                 nákladov  uhrádza zákonný zástupca  dieťaťa alebo žiaka mesačne vopred poštovým 

                 poukazom; 

         cb)  odhlásiť, resp. prihlásiť dieťa alebo žiaka na stravu je  možné do 8.00 hod. bežného  

                dňa,  v   ktorom  má  žiak   alebo  dieťa  stravu  odobrať;    za   neodobratú  a   včas    

                neodhlásenú stravu  sa  finančná   ani   vecná    náhrada  neposkytuje; 

         cc)  ak sa strava odhlási do 8.00 hod.  bežného  dňa,  zníži sa o  sumu zaplatenú za  počet  

                odhlásenej stravy výška príspevku, ktorý sa má zaplatiť v nasledujúcom období; 

         cd)  termín na úhradu finančného príspevku na stravovanie je najneskôr 2. deň v mesiaci,  

                v ktorom má byť strava  odobratá. Ak pripadne 2. deň v  mesiaci na  sobotu,  nedeľu  

                alebo sviatok, termínom na úhradu je nasledujúci pracovný deň po tomto dni; 

         ce)  žiaka  alebo  dieťa,  ktorý/é ochorel/o  počas víkendu  odhlasuje  zo  stravy  zákonný  

               zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 8.00 hod.;  

d) Dotácia na stravu: 

Na stravu bude uplatnená dotácia v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciach 

a o podmienkach ich poskytovania od 01.09.2019 v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

§ 3 

Kontrolná činnosť 

 

1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva hlavná 

kontrolórka  Obce Čeľadince. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 4 

Záverečné ustanovenia 

 

     1. Dňom účinnosti VZN č. ...../2022  o  výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,  

         o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške  

         príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  na nákup potravín,  o výške príspevku na úhradu 

         režijných nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni  sa zrušuje VZN č. 1/2022 o      

        výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu   

        nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  na   

        nákup potravín,  o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o podmienkach úhrady  

        v školskej jedálni zo dňa 16.03.2022.  

 

     2. Obecné zastupiteľstvo v Čeľadinciach sa uznieslo na vydaní VZN Obce Čeľadince  č. ..../2022 

   o  výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu 

   nákladov na činnosti školského klubu detí, o  výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

   na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o podmienkach úhrady   

   v školskej jedálni dňa .................... uznesením číslo .................. . 

   

§ 5 

Účinnosť 

1. VZN č. …/2022  o  výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku 

    na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o  výške príspevku na 

    čiastočnú úhradu nákladov  na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu režijných 

    nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni nadobúda účinnosť dňa 01.09.2022 . 

 

 

                                                                                                .....................................................                                                                                                                                                          

                                                                             Daniel Hučko 

                                                                              starosta  obce Čeľadince 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Návrh VZN č. ..../2022 vyvesené na úradnej tabuli obce Čeľadince: 

Od 18.07.2022 do .................... 


